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Lucrări de disertaţie: 
Disciplina:  Etica afacerilor în turism  
 

1.  Modul de implementare a codurilor etice în firmele din România 
în domeniul ... 

2.  Studiu privind modul de influenţă a aplicării codurilor etice în 
domeniul …. asupra activităţii profesionale 

3.  Implicaţiile comportamentului neetic asupra dezvoltării afacerilor. 
Studiu de caz la... 

4.  Egalitate, discriminare şi tratament preferenţial în relaţiile de 
muncă – implicaţii, costuri 

5.  Influenţa culturii în etica afacerilor 
6.  Evoluţia valorilor în afaceri şi în relaţiile interculturale 
7.  Afacerile – interes şi responsabilitate socială / Raportul etica 

afacerilor – consumatori, acţionari 
 

Disciplina: Economia terţiarului: 
1.  Analiza tipologiei serviciilor în dezvoltarea economico-socială a judeţului 

Bihor/ regiunii / României 
2.  Analiza serviciilor şi influenţa asupra calităţii vieţii în judeţul Bihor/ 

regiunii / României 
3.  Analiza piaţei serviciilor ...... şi fundamentarea deciziei de iniţiere a unei 

afaceri în domeiu  
4.  Studiu cu privire la modul de formare a ofertei de servicii în domeniul ....  
5.  Analiza modului de formare a tarifelor pentru servicii în domeniul..... 
6.  Studiu cu privire la raportul preţ / calitate în domeniul serviciilor şi 

tarifarea serviciilor publice 
7.  Influenţa cererii de servicii asupra indicatorilor economici la SC... 
8.  Analiza criteriilor de determinare, măsurare şi control a calităţii serviciilor 

din domeniul...... 
 
Disciplina: Politici de dezvoltare echilibrată 

9.  Aplicarea politicii economice – analiza modului de aplicare a politicii 
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economice/ strategiilor de politici economice în România comparativ 
cu…….  

10.  Politica monetară – componentă a politicii economice -  incursiune în 
politica monetară românească în perioada .....; 

11.  Analiza aplicării politicilor antiinflaţioniste (Politica bugetară 
antiinflaţionistă; Politica structurală antiinflaţionistă; Politici de control a 
cererii agregate şi de stimulare a ofertei agregate); 

12.  Analiza politicii fiscale în România în perioada ...; 
13.  Politica bugetară în România în perioada ... – construcţie şi execuţie; 
14.  Analiza politicii valutare în România în perioada ....; 
15.  Politica de ocupare a forţei de muncă în România în perioada ...; 
16.  Politici de preţuri utilizate în România în perioada ... – influenţe şi 

consecinţe; 
17.  Teorii ale echilibrului general – incursiune teoretică şi aplicabilitate 

practică 
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